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   CAPÍTOL 10 

 

   EQUILIBRI QUÍMIC. 
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   Velocitat de les reaccions químiques:. 
 

   Per exemple:   aA + bB                  cC 

   O: N2 + 3H2                   2NH3 
 

   velocitat = -d[N2]/dt = - 1/3 d[H2]/dt = ½ d[NH3]/dt. 

 
   Tenim la equació de la velocitat: 

   En termes d’equació lineal: v = K.[A]a. [B]b, obtinguda a partir 

de suposar que existeix relació proporcional o lineal entre v i les 
concentracions; la K és la ctnt de proporcionalitat. 

 

   En reaccions com ara Br2               2 Br. Éssent una reacció 
elemental. 

   1/2 .d[Br]/dt = keq [Br2] = v= d[Br2]/dt = k’eq [Br]2.  

   Aleshores keq [Br2] = k’eq [Br]2  per tant:  

   [Br]= (keq/k’eq).[Br2]  

  

   Hi ha reaccions elementals i complexes 

 

   Les reaccions complexes no són lineals i per tant l’ordre de 

reacció s’anomena molecularitat (en canvi si les reaccions són 
simples l’exponent de cada concentració en l’equació coincideix 

amb l’ordre de reacció. D’ordres de reacció tenim les que són 

respecte als reactius (per exemple el d’A és a, el de B és b...) i les 
que són respecte a l’ordre global, que fa referencia a  

n = a + b + c). 

 
   Les reaccions simples són: 

 

   Ordre 1: (no té interés) 
 

   Ordre 2:     

a)   A + A               Prod. 
 

   -1/2.d[A]/dt = k.[A]2   
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   i integrant, s’obté:            1/[A]t – 1/[A]0 = 2.k.t 

   sabent que a t = 0           [A]0 
                       t = t’            [A]t 

  

b)   A + B              Prod. 
 

   d[A]/dt = k’’.[A].[B]  
   per a integrar usem una sola variable, per tant, farem una 

substitució: x = ([A]0- [A]) = ([B]0- [B]). 

   dx/dt = k’’.([A]0-x).([B]0-x) 
   I integrant pel mètode de les funcions racionals, obtenim: 

 

   1/([A]0- [B]0) .ln([B]0- [A]t)/([A]0- [B]t) = k’’.t 

 

   Ordre 3: excessivament complicat. 

 
   Les reaccions complexes: 

  

a)   Paral·leles (fig.31). 
 

                                                       

   A1                k1             A2     o     A1 + A2     k1’      A4 
   A1              k2         A3            A1 + A3      k2’      A5   

   A1        k3        A4                       etç. 

   … 
 

b)   Reversibles (fig.31) 

 
   A1      kf          A2 

             kr                   

    
c)   Consecutives (fig.31) 

 

   A1    k1       A2 
   A2   k2        A3 
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   Fig. 31: 

 

   Reversibles: 
 

   [A1]0 
 

                                      [A2] 

   [A2]e 
 

   [A1]e                           [A1] 

 
 

   [A2]0 

 
 

   Paral·leles: 

 
 

   [A1]0 

                                                                [A4] 
   

                                                                [A3] 

 
                                                                                                      [A2] 

 

 
                                                                [A1] 
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   Consecutives: 

 

 
 

   [A1]0                                                                                                             [A3] 
 

 

 
 

                 

                         [A2] 
                                                                            [A1] 

                                             

 
 

 

   Mètodes aproximats per al càlcul de les concentracions 

 

   Primer cal saber que lne x = b                     eb = x 

 
   Ara podem començar el tractament: 

Aproximació a l’estat estacionari (A.E.E.): 

   En reaccions com ara: 
                                                   v1 

                                           A     v2              B + C. 

   V1 = V2 
 

   En la reacció següent és útil usar tal aproximació: 

 
   A1        k1     A2         k2          A3  

 

   On d[A1]/dt = - k1.[A1] , que esdevé: [A1] = [A]0. e-k1.t 
 

   i d[A2]/dt = k1[A1]- k2[A2] = 0 per l’A.E.E. 

 
   i obtenim:  [A2] = k1/k2. [A1] = k1/k2.[A1]0. e-k1.t 
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   d[A3]/dt = k2.[A2] = k1.[A1]0. e-k1.t 

   [A3] = [A1]0.(1 – e-k1.t). 
 

 En el cas de la reacció de Lindemann: 

          k1 

   A1   k-1         A2       k2      A3 i suposem que d[A2]/dt = 0 i velocitat 

de formació d’A2 = velocitat de destrucció d’A2. 

Per tant: 
  d[A3]/dt = k2 [A2] 

 

i k1 [A1] = k-1[A2] + k2[A2]. 
   D’on se n’extreu que: [A2] = k1[A1]/(k-1 +k2) 

- Si el pas determinant de la reacció és k2, k-1>> k2 

I d[A3]/dt = (k1.k2/k-1).[A1], mentre que si el pas determinant de la 
reacció és k-1, k-1 <<k2: 

                                      d[A3]/dt = k1. [A1]. 

 
   Reaccions en cadena: 

Reacció iniciada per la llum (h.). 

Reacció global: H2(g) + Cl2(g)                      2 HCl(g) 
 

   Mecanisme: 

                                       Cl2       h.          2 Cl·       reacció d’iniciació 

                        Cl· + H2         HCl + H·        reaccions de 

propagació 
                        H· + Cl2          HCl + Cl· 

                        2Cl· + M        Cl2 + M       reacció de terminació. 

                       (totes aquestes són reaccions elementals). 
 

   Quan la velocitat de reacció de ramificació és> que les 

velocitats de terminació es produeïx una explosió; si la velocitat 
de terminació és rápida la reacció es desenvolupa de manera lenta  

controlada. 

   Tal M és com una mena de catalitzador que aporta superfície 
per a desenvolupar-se. 
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   Reaccions polimèriques: 

 

   Fig. 32:  
 

   Reaccions polimèriques 
 

   Peròxid             Rad· 

 
   Rad· + CH2= CH                       Rad- CH2- CH   (iniciador) 

                                                                       · 

                        R 
                     ·                                                                     · 

   Rad- CH2- CH  +  CH2= CH         Rad-CH2- CH- CH2- CH 

 
                     R                 R                              R              R 
  

                                                           (propagador) 
 

   Fins que no es trobi amb un terminal la reacció no finalitzarà. 

 
 

 

 
 

 

   Té iniciador i propagador i, quan ja se consumeix el reactiu, 
troba un “terminador” amb el qual la reacció es tanca. 
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   Tractament per a les reaccions complexes: 
 
   Per exemple, tal reacció: 

   H2O2 + 3I- + 2H+                    2H2O + I3
-. 

Té 3 reactius i si deixem ctnts [I-] i [H+] (perquè tenen [   ]'s 
suficientment grans com per a considerar-les-hi) veurem que v = 

k.[H+]a .[I-]b .[H2O2] = ctnt.[H2O2] considerem "ctnt.[H2O2] = v" 
de 1er ordre. 

 

Ara titularem l'espècie I3
- amb S2O3

2- per a obtenir, gràcies a 
relacions estequiomètriques, les [   ]'s de I- en cada període de 

temps.  

 
Per a cada experiment, la pendent: -k.[H+]a .[I-]b té un valor. 

Si fem una taula, descobrirem que, deixant la concentració de H+ 

ctnt i variant la de iodur  
 

Pendent  [I-] [H+] 

Pendent A  Valor A Ctnt 

Pendent B Valor B  Ctnt 

Pendent C Valor C Ctnt 

 

Per tant, veiem que Pendent A/ Valor A, Pendent B/Valor B,  

Pendent C/Valor C  ctnt', per tant deduïm que b  1. 
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   Catàlisi i equilibri: 
 
   En equilibri: 

           k1 

  A       k2       B               Keq= k1/k2= [B]eq/[A]eq = e-G/R.T  terme  
                                        que prové de la següent deducció: 

         
G= H-T.S = E + P.V – T.S       dE= dq- P.dV 
 

dG= dE +p.dV+V.dP- T.dS- S.dT 
                                                                treball pel sistema 

 dG= dq+ V.dP– T.dS- S.dT         

                                                                   dq= T.dS 
dG= V.dP-S.dT                           a T= ctnt 

 

dG= V.dP                                   gas ideal 
 

dG’= (R.T./P).dP                        on G’= G/n 

 
G’= G0’+ R.T. ln P                     en A+ B               C+ D  

 

G’= G0’ + R.T. ln Q              Q= K 

 

G’= G0’+ R.T. ln K               G’= 0 ja que els estats inicials I     

                                                    final estan en equilibri. Si no, la          
                                                    reacció progresaría fins que tots  

                                                    els reactius s’haguéssin convertit      

                                                    en productes.   

K= e-G0’/R.T 

 

   On G0 és millor que H, ja que aquest primer conté factors 

entròpics i és més exacte.  
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   Fig. 29: 
 

 

                                   TS1’           TS’ 

 

 

 
 

                                                  G1’ 

 

                  A 

                  A+ C 

                                                                                   G0 

 

                                                                     B 
                                                                     B+ C 

 

 
(1) 

          k1 

A       k2      B 
 

(2) 

             k-1 
A+ C    k-2        B+C      on C és un catalitzador. 

 

TS’  G’
1 

Mentre que: TS G
1 

  

Sense catalitzador (f=1)          amb catalitzador (f>1) 
 

   K1.f                                                 K-1.f 

   K2.f                                                 K-2.f  
 

Perquè la K mesura directament proporcional la velocitat o 

rapidesa de la reacció. 
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La fig.30 representa la barrera que ha de superar la reacció (2) per 

a passar l’estat de transició (TS’). 

 

   Fig. 30: 
 

 

 
                                                                        

                                                                        E-2 

                                   G1’    E-1 

 

 
 

              A+ C 

 
 

                                                             B+ C 

  
 

 

 
 

 

 

Keq= k-1/k-2 = e-G/R.T = eS/R. e-H/R.T 

 

k-1= P-1. e-E-1/R.T 
k-2= P-2. e-E-2/R.T 

Tant E-1 com E–2 és la Energia mínima necessària per a que la 

reacció pugui passar de reactius a productes (barrera 

d’Epotencial). 

 

Aleshores, P-1 /P-2 = e-S/R. 

 

i e-(E-1 - E-2)/R.T = e-H/R.T 
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   Equilibri: 
 

   Després de deduïr G= G0 + RT.ln K (sabent que QK)  

G=0 en la E de Gibbs (versió més exacte de l’entalpia H on 

s’hi inclou per primera vegada el concepte d’entropia S) ja que 

els estats finals i inicials estan en equilibri; si no fos així la 

reacció progressaria fins que tots els reactius s’haguésin convertit 
en productes. 

 
   Aleshores les energies W, E, H, i G no fan res més que donar 

exctitud al valor de E del sistema en concret seguint l’ordre que 

he ofert  
  

   S’ha pres com a conveni que la pila ha de funcionar d’esquerra 

a dreta; per tant deduïm que E0 és positiu (els signes així ho 

corroboren). 

 

   En equilibri G=0, cosa que implica un valor determinat de la 

ctnt d’equilibri o K. 

 

   Resulta que concorda perquè el treball W  -G  E0 

(o W) és espontani en tal orientació que hem decretat 

anteriorment). 

 
   G= H-T.S on T.S és una forma de desordre.que cal eliminar 

per a lograr un estat d’exactitud. 

   Mentre que H= E+P.V indica que existeixen reaccions on 
intervenen diferents estats: si només intervenen l’estat sòlid i el 

líquid no se té en compte P.V.. En canvi, si hi pren part, tal 

expressió de H és vàlida. 
   E=q-W (=energia interna) resulta que el calor q incidit dilata 

la substància del sistema  (èmbol o qualsevol altre mecanisme) i, 

per tant, el treball W acaba éssent de natura negativa (en altres 
paraules, s’expandeix contra la força externa). La força aplicada a 

un sistema sempre té signe positiu; és la compressió o l’expansió 

el que provoca el canvi de signe. 
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   Catalitzadors i enzims: 
 

   Enzims: catalitzadors implicats en processos vitals. Aceleren la 
vreacció i tenen alt grau de selectivitat. 

   Un enzim aconsegueix totes aquestes qualitats lligant-se primer 

al substrat; la molécula de substrat s’acomoda en una part de la 
gegant molécula d’enzim o ns’hi subjecta per una combinació de 

forces (Van Der Wals, interaccions dipol-dipol, ponts 

d’hidrògen, així com enllaços iònics...). 
   Llavors, en la posició correcte, el substrat és atacat pel reactiu. 

 

    
 

    

 


